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Módosítás 1
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az európai szomszédságpolitika 
(ENP) energiabiztonságra vonatkozó 
részének megerősítését; emlékeztet arra, 
hogy az EU energiapolitikáján belül 
továbbra is prioritást élvez az 
energiaforrások diverzifikációja révén 
megvalósítható energiabiztonság, és a 
keleti és déli szomszédokat ezentúl is 
egyaránt kulcsfontosságúnak tekintik az 
Unió külső energiapolitikája 
szempontjából;

1. üdvözli az európai szomszédságpolitika 
(ENP) energiabiztonságra vonatkozó 
részének megerősítését; emlékeztet arra, 
hogy az EU energiapolitikáján belül 
továbbra is prioritást élvez az 
energiabiztonság, és a keleti és déli 
szomszédokat ezentúl is egyaránt 
kulcsfontosságúnak tekintik az Unió külső 
energiapolitikája szempontjából;

Or. en

Módosítás 2
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az európai szomszédságpolitika 
(ENP) energiabiztonságra vonatkozó 
részének megerősítését; emlékeztet arra, 
hogy az EU energiapolitikáján belül 
továbbra is prioritást élvez az 
energiaforrások diverzifikációja révén 
megvalósítható energiabiztonság, és a 
keleti és déli szomszédokat ezentúl is 
egyaránt kulcsfontosságúnak tekintik az 
Unió külső energiapolitikája 
szempontjából;

1. üdvözli az európai szomszédságpolitika 
(ENP) energiabiztonságra vonatkozó 
részének megerősítését; emlékeztet arra, 
hogy az EU energiapolitikáján belül 
továbbra is prioritást élvez az 
energiaforrások diverzifikációja révén 
megvalósítható energiabiztonság, és a 
keleti és déli szomszédokat ezentúl is 
egyaránt kulcsfontosságúnak tekintik az 
Unió külső energiapolitikája 
szempontjából; hatékony intézkedések 
meghozatalát kéri az EU közös külső 



PE472.330v01-00 4/34 AM\878096HU.doc

HU

energiapolitikája kialakításának
felgyorsítása és annak biztosítása 
érdekében, hogy a szolidaritás elvét 
alkalmazzák az energia területén;

Or. lt

Módosítás 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az európai szomszédságpolitika 
(ENP) energiabiztonságra vonatkozó 
részének megerősítését; emlékeztet arra, 
hogy az EU energiapolitikáján belül 
továbbra is prioritást élvez az 
energiaforrások diverzifikációja révén 
megvalósítható energiabiztonság, és a 
keleti és déli szomszédokat ezentúl is 
egyaránt kulcsfontosságúnak tekintik az 
Unió külső energiapolitikája 
szempontjából;

1. üdvözli az európai szomszédságpolitika 
(ENP) energiabiztonságra vonatkozó 
részének megerősítését; emlékeztet arra, 
hogy az EU energiapolitikáján belül 
továbbra is prioritást élvez az 
energiaforrások diverzifikációja, valamint 
a fő energiaellátókkal és a 
tranzitállamokkal való mélyebb 
kötelezettségvállalás révén megvalósítható 
energiabiztonság, és a keleti és déli 
szomszédokat ezentúl is egyaránt 
kulcsfontosságúnak tekintik az Unió külső 
energiapolitikája szempontjából;

Or. en

Módosítás 4
Fiona Hall

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli az európai szomszédságpolitika 
(ENP) energiabiztonságra vonatkozó 
részének megerősítését; emlékeztet arra, 
hogy az EU energiapolitikáján belül 
továbbra is prioritást élvez az 

1. üdvözli az európai szomszédságpolitika 
(ENP) energiabiztonságra vonatkozó 
részének megerősítését; emlékeztet arra, 
hogy az EU energiapolitikáján belül 
továbbra is prioritást élvez az 
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energiaforrások diverzifikációja révén 
megvalósítható energiabiztonság, és a 
keleti és déli szomszédokat ezentúl is 
egyaránt kulcsfontosságúnak tekintik az 
Unió külső energiapolitikája 
szempontjából;

energiaforrások diverzifikációja és az
energiakereslet kezelése révén 
megvalósítható energiabiztonság, és a 
keleti és déli szomszédokat ezentúl is 
egyaránt kulcsfontosságúnak tekintik az 
Unió külső energiapolitikája 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 5
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a figyelmet a keleti partnerség 
fontosságára az EU energiaellátásának 
biztosításában; a gázszektorban az új 
összekapcsolások és gázvezetékek 
létrehozásának, a villamosenergia-
ágazatban az új összekapcsolások és 
hálózatok létrehozásának, valamint az 
LNG-infrastruktúrák és -terminálok és új 
villamosenergia-erőművek fényében 
(amelyek fosszilis tüzelőanyagokat vagy 
megújuló energiaforrásokat használnak, 
illetve atomenergián alapulnak) 
hangsúlyozza, hogy az energiatovábbítás 
és -kereskedelem tekintetében piaci 
szabályokat és átlátható és tisztességes 
feltételeket kell teremteni a beruházások 
stabil jövőjének biztosítása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy ezeknek a 
szabályoknak és feltételeknek elő kell 
mozdítaniuk a magas szintű 
környezetvédelmet, a demokratikus 
részvételt, valamint az egészségvédelmet és 
a biztonságot;

Or. ro
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Módosítás 6
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a figyelmet azokra a 
kockázatokra, amelyek a dél-mediterrán 
térség országaira való összpontosítás 
esetében jelentkeznek; hangsúlyozza, 
hogy meg kell újítani a kelettel régóta 
fennálló partnerséget, rámutatva azokra a 
kihívásokra és lehetőségekre, amelyeket 
az az EU számára tartogat; felszólítja a 
Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a társulási 
megállapodások, köztük a mélyreható és 
átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodások véglegesítését és 
végrehajtását;

Or. en

Módosítás 7
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az ENP-t és a 
külső energiapolitikát koordinálni kell; e 
tekintetben üdvözli a Bizottság külső 
energiapolitikáról szóló közleményét és a 
kormányközi megállapodásokkal 
kapcsolatos információk megosztásáról 
szóló határozatra irányuló javaslatát;

Or. en

Módosítás 8
Silvia-Adriana Ţicău
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Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. megerősíti, hogy az EU 
energiabiztonsági politikája az 
erőforrások és az útvonalak 
diverzifikációján alapul; hangsúlyozza a 
déli gázfolyosó európai hozzáadott értékét 
és jelentőségét, valamint az Unió 
ellátásbiztonsága javításának egyik 
eszközeként betöltött szerepét; úgy véli, 
hogy az olyan projektek, mint a Nabucco 
gázvezeték – amely az EU egyik kiemelt 
prioritása –, valamint más kisebb 
projektek, mint például az Azerbajdzsán–
Grúzia–Románia rendszerösszekötő
(AGRI), rámutatnak a Fekete-tengerrel 
határos országok közötti szorosabb 
együttműködés szükségességére; 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
valamint partnereiket, hogy ösztönözzék 
és gyorsítsák fel a fenti projektek 
végrehajtását; 

Or. ro

Módosítás 9
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. üdvözli az Európai Energiaközösség 
létrehozására irányuló javaslatot, és úgy 
véli, hogy ez fontos lépés lehetne a 
szomszédainkkal folytatott együttműködés 
felé;

Or. en
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Módosítás 10
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. üdvözli, hogy Ukrajna és Moldova 
csatlakozott az Energiaközösségről szóló 
szerződéshez, tekintettel arra az alapvető 
szerepre, amelyet az Energiaközösség az 
EU energiabiztonsági célkitűzései 
elérésének biztosításában és az említett 
országok biztonságához való 
hozzájárulásban tölthet be;

Or. ro

Módosítás 11
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. üdvözli a keleti partnerség erősítésére 
irányuló valamennyi erőfeszítést, 
különösen a kkv-kra, valamint a 
regionális energiapiacokra és az 
energiahatékonyságra irányuló kiemelt 
kezdeményezéseket; úgy véli, hogy 
ezeknek az erőfeszítéseknek tükröződniük 
kell a többéves pénzügyi keretben;

Or. en

Módosítás 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. felkéri a Bizottságot az Unió és a 
szomszédos országok energiahálózatai és 
infrastruktúrái közötti kapcsolat 
kiépítésére, felújítására és fejlesztésére;

2. felkéri a Bizottságot az Unió és a 
szomszédos országok energiahálózatai és 
infrastruktúrái közötti kapcsolat 
kiépítésére, felújítására és fejlesztésére, 
mégpedig a déli gázfolyosó 
megvalósításán keresztül, beleértve a 
Nabucco és a transz-kaszpi szállítási 
projektet, a hálózatok modernizálását a 
keleti szomszédságban, valamint a dél-dél 
és észak-dél összekapcsolások fejlesztését 
a déli szomszédságban;

Or. en

Módosítás 13
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felkéri a Bizottságot az Unió és a 
szomszédos országok energiahálózatai és 
infrastruktúrái közötti kapcsolat 
kiépítésére, felújítására és fejlesztésére;

2. felkéri a Bizottságot az Unió és a 
szomszédos országok energiahálózatai és 
infrastruktúrái közötti kapcsolat 
kiépítésére, felújítására és fejlesztésére;
megjegyzi, hogy a szomszédos országokat 
is ösztönözni kell, hogy beruházzanak 
saját infrastruktúrájukba, különösen 
Oroszországban és Ukrajnában, ahol a 
gázinfrastruktúra gyenge állapota nagy 
gázveszteségeket okoz a szivárgáson 
keresztül;

Or. en

Módosítás 14
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. felkéri a Bizottságot az Unió és a 
szomszédos országok energiahálózatai és
infrastruktúrái közötti kapcsolat 
kiépítésére, felújítására és fejlesztésére;

2. felkéri a Bizottságot az Unió és a 
szomszédos országok energiahálózatai és 
infrastruktúrái közötti kapcsolat 
kiépítésére, felújítására és fejlesztésére;
hangsúlyozza az uniós érdekű projektek 
elsőbbségi sorrendje felállításának 
fontosságát, annak érdekében, hogy 
felgyorsítsák kidolgozásukat és 
végrehajtásukat;

Or. en

Módosítás 15
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felkéri a Bizottságot az Unió és a 
szomszédos országok energiahálózatai és 
infrastruktúrái közötti kapcsolat 
kiépítésére, felújítására és fejlesztésére;

2. felkéri a Bizottságot az Unió és a 
szomszédos országok energiahálózatai és 
infrastruktúrái közötti kapcsolat 
beruházásokon keresztül történő 
kiépítésére, felújítására és fejlesztésére;

Or. de

Módosítás 16
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Teresa Riera Madurell
az S&D képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felkéri a Bizottságot az Unió és a 
szomszédos országok energiahálózatai és 

2. felkéri a Bizottságot az Unió és a 
szomszédos országok intelligens 
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infrastruktúrái közötti kapcsolat 
kiépítésére, felújítására és fejlesztésére;

energiahálózatai és infrastruktúrái közötti 
kapcsolat kiépítésére, felújítására és 
fejlesztésére;

Or. en

Módosítás 17
Niki Tzavela

Véleménytervezet
2 bekezdés – a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

a) megjegyzi különösen az LNG-
infrastruktúra kiépítésének és 
fejlesztésének fontosságát;

Or. en

Módosítás 18
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. üdvözli a Bizottságnak a tagállamok 
által a harmadik országokkal kötött 
kétoldalú energiaügyi megállapodásokkal 
kapcsolatos együttműködési és 
információcsere mechanizmus 
létrehozására irányuló javaslatát; 
elengedhetetlennek tartja, hogy az 
energiaügyi megállapodásokat uniós 
szinten rendezzék, amennyiben az az EU 
alapvető célkitűzéseinek eléréséhez 
szükséges;

Or. en
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Módosítás 19
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja a Bizottságot az EU fekete-
tengeri stratégiájának továbbfejlesztésére, 
mivel az fontos eleme az EU külső 
energiastratégiájának, a térség 
geostratégiai szerepe pedig jelentős 
potenciált kínál az energiabiztonság és az 
ellátás diverzifikálása szempontjából;

Or. en

Módosítás 20
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy az EU 
ellátásbiztonsága javításának eszközeként 
támogatni kell a déli folyosót; úgy véli, 
hogy az olyan projektek, mint például a 
Nabucco-vezeték – amely az EU egyik 
kiemelt jelentőségű projektje –, a kisebb 
projektekkel együtt, mint például a 
transzadriai vezeték (TAP), a 
Törökország–Görögország–Olaszország 
rendszerösszekötő (ITGI) vagy az 
Azerbajdzsán–Grúzia–Románia 
rendszerösszekötő (AGRI), ismételten 
rámutatnak az EU szerepvállalására a 
fekete-tengeri térségben, de arra is, hogy 
további szükség van a Fekete-tengert 
övező országok közötti együttműködés 
növelésére;

Or. en
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Módosítás 21
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a megújuló energiaforrások 
és az energiahatékonyság jelentőségére, 
továbbá megjegyzi, hogy mind az EU, 
mind pedig szomszédai jelentős 
potenciállal rendelkeznek e téren; 
elismeri, hogy a megújuló energiaforrások 
használatát gyakran az ösztönzők hiánya, 
valamint az is gátolja, hogy az 
energiahálózatok műszaki korlátai nem 
teszik lehetővé a megújuló energiaforrások 
felhasználásával termelt elektromos áram 
fogadását és elosztását, továbbá a 
Bizottságot a helyi szakismeret 
fejlesztésének és a szaktudás átadásának 
támogatására buzdítja;

3. emlékeztet a megújuló energiaforrások 
és az energiahatékonyság jelentőségére, 
amelyek az EU keleti és déli szomszédos
országai gazdaság fejlődésének 
mozgatórugói azáltal, hogy a jövedelem és 
a munkahelyek új forrásaivá válnak, új 
helyi energiaforrásokat állítanak elő, 
megerősítik a hálózati infrastruktúrát, és 
lehetővé teszik az alkatrészgyártás új ipari 
szektorának létrejöttét; elismeri, hogy a 
megújuló energiaforrások használatát 
gyakran az ösztönzők hiánya, valamint az 
is gátolja, hogy az energiahálózatok 
műszaki korlátai nem teszik lehetővé a 
megújuló energiaforrások felhasználásával 
termelt elektromos áram fogadását és 
elosztását; továbbá kéri a Bizottságot, hogy 
ösztönözze ezeken a területeken a helyi 
szakismeret fejlesztését, a szaktudás 
átadását, valamint a közös kutatási 
projektek előmozdítását azáltal, hogy 
támogatja a mérnöki karokra szabott 
képzési programokat, a megújuló 
energiaforrások kutatási központjait és a 
szabályozó testületeket;

Or. en

Módosítás 22
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a megújuló energiaforrások 
és az energiahatékonyság jelentőségére, 
továbbá megjegyzi, hogy mind az EU, 
mind pedig szomszédai jelentős 
potenciállal rendelkeznek e téren; elismeri, 
hogy a megújuló energiaforrások 
használatát gyakran az ösztönzők hiánya, 
valamint az is gátolja, hogy az 
energiahálózatok műszaki korlátai nem 
teszik lehetővé a megújuló energiaforrások 
felhasználásával termelt elektromos áram 
fogadását és elosztását, továbbá a 
Bizottságot a helyi szakismeret 
fejlesztésének és a szaktudás átadásának 
támogatására buzdítja;

3. emlékeztet a megújuló energiaforrások 
és az energiahatékonyság jelentőségére, 
továbbá megjegyzi, hogy az EU keleti és 
déli szomszédos területei jelentős 
potenciállal rendelkeznek e téren; elismeri, 
hogy a megújuló energiaforrások 
használatát gyakran az ösztönzők hiánya, a 
déli szomszédos országokban uralkodó 
regionális konfliktusok, az integráció 
hiánya, valamint az is gátolja, hogy az 
energiahálózatok műszaki korlátai nem 
teszik lehetővé a megújuló energiaforrások 
felhasználásával termelt elektromos áram 
fogadását és elosztását, továbbá a 
Bizottságot a helyi szakismeret 
fejlesztésének és a szaktudás átadásának 
támogatására buzdítja, amennyiben stabil 
politikai és társadalmi körülmények
uralkodnak;

Or. de

Módosítás 23
Fiona Hall

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a megújuló energiaforrások 
és az energiahatékonyság jelentőségére, 
továbbá megjegyzi, hogy mind az EU, 
mind pedig szomszédai jelentős 
potenciállal rendelkeznek e téren; elismeri, 
hogy a megújuló energiaforrások 
használatát gyakran az ösztönzők hiánya, 
valamint az is gátolja, hogy az
energiahálózatok műszaki korlátai nem 
teszik lehetővé a megújuló energiaforrások 
felhasználásával termelt elektromos áram 
fogadását és elosztását, továbbá a 
Bizottságot a helyi szakismeret 

3. emlékeztet a megújuló energiaforrások 
és az energiahatékonyság jelentőségére, 
továbbá megjegyzi, hogy az EU keleti és 
déli szomszédos területei jelentős 
potenciállal rendelkeznek e téren; elismeri, 
hogy a megújuló energiaforrások 
használatát gyakran az ösztönzők hiánya, 
valamint a megújuló energiaforrások 
felhasználásával termelt elektromos áram 
fogadását és elosztását illetően az 
energiahálózatok jelenlegi korlátozott 
kapacitása gátolja, továbbá a Bizottságot a 
helyi szakismeret fejlesztésének és a 
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fejlesztésének és a szaktudás átadásának 
támogatására buzdítja;

szaktudás átadásának támogatására, 
valamint az intelligens technológai gyors 
bevezetésére buzdítja;

Or. en

Módosítás 24
Niki Tzavela

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a megújuló energiaforrások 
és az energiahatékonyság jelentőségére, 
továbbá megjegyzi, hogy mind az EU, 
mind pedig szomszédai jelentős 
potenciállal rendelkeznek e téren; elismeri, 
hogy a megújuló energiaforrások 
használatát gyakran az ösztönzők hiánya, 
valamint az is gátolja, hogy az 
energiahálózatok műszaki korlátai nem 
teszik lehetővé a megújuló energiaforrások 
felhasználásával termelt elektromos áram 
fogadását és elosztását, továbbá a 
Bizottságot a helyi szakismeret 
fejlesztésének és a szaktudás átadásának 
támogatására buzdítja;

3. emlékeztet a hagyományos 
energiaforrások (olaj és gáz), a megújuló 
energiaforrások és az energiahatékonyság 
jelentőségére, továbbá megjegyzi, hogy az 
EU keleti és déli szomszédos területei
jelentős potenciállal rendelkeznek e téren; 
elismeri, hogy a megújuló energiaforrások 
használatát gyakran az ösztönzők hiánya, 
valamint az is gátolja, hogy az 
energiahálózatok műszaki korlátai nem 
teszik lehetővé a megújuló energiaforrások 
felhasználásával termelt elektromos áram 
fogadását és elosztását, továbbá a 
Bizottságot a helyi szakismeret 
fejlesztésének és a szaktudás átadásának 
támogatására buzdítja;

Or. en

Módosítás 25
Ioan Enciu

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a megújuló energiaforrások 
és az energiahatékonyság jelentőségére, 
továbbá megjegyzi, hogy mind az EU, 

3. emlékeztet a megújuló energiaforrások 
és az energiahatékonyság jelentőségére, 
továbbá megjegyzi, hogy az EU keleti és 
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mind pedig szomszédai jelentős 
potenciállal rendelkeznek e téren; elismeri, 
hogy a megújuló energiaforrások 
használatát gyakran az ösztönzők hiánya, 
valamint az is gátolja, hogy az 
energiahálózatok műszaki korlátai nem 
teszik lehetővé a megújuló energiaforrások 
felhasználásával termelt elektromos áram 
fogadását és elosztását, továbbá a 
Bizottságot a helyi szakismeret 
fejlesztésének és a szaktudás átadásának 
támogatására buzdítja;

déli szomszédos területei jelentős 
potenciállal rendelkeznek e téren; elismeri, 
hogy a megújuló energiaforrások 
használatát gyakran az ösztönzők hiánya, 
valamint az is gátolja, hogy az 
energiahálózatok műszaki korlátai nem 
teszik lehetővé a megújuló energiaforrások 
felhasználásával termelt elektromos áram 
fogadását és elosztását, továbbá a 
Bizottságot a helyi szakismeret 
fejlesztésének és előmozdításának és a 
szaktudás átadásának támogatására 
buzdítja

Or. ro

Módosítás 26
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza a határokon átnyúló 
együttműködés fontosságát a Duna 
régióban, tekintettel Európa nyugat-
balkáni kapujaként betöltött szerepére, és 
egyúttal hangsúlyozza a Duna régióra 
vonatkozó uniós stratégia szerepét a 
közép- és délkelet-európai szomszédsági 
kapcsolatok javításában, hiszen az 
jelentősen hozzájárul az EU kelet-európai 
politikájának hozzáadott értékéhez, és így 
kiváló eszközt kínál az egész Unió 
számára, hogy ösztönözze a politikai és 
gazdasági együttműködést a Balkánon, és 
ezzel hozzájárul az európai integrációs 
folyamat kiterjesztéséhez és 
megszilárdításához a régióban;

Or. ro
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Módosítás 27
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza az energiaszektor 
reformjával kapcsolatos uniós tapasztalat 
szomszédos országokkal, például 
Ukrajnával való megosztásának 
fontosságát annak érdekében, hogy 
közreműködjenek földgáztovábbító 
rendszerük modernizálásában, és 
előmozdítsák az átlátható piaci 
szabályokat, a környezet védelmét és az 
energiakereskedelem tisztességes 
feltételeit;

Or. en

Módosítás 28
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a nukleáris biztonságot 
prioritásként kell kezelni az EU és 
szomszédai közötti párbeszéd során;

4. megjegyzi, hogy a nukleáris biztonságot 
prioritásként kell kezelni az EU és 
szomszédai közötti párbeszéd során; úgy 
véli, hogy a többoldalú tárgyalások során 
az EU-nak ki kellene állnia a 
nemzetközileg jogilag kötelező erővel bíró 
nukleáris biztonsági előírások mellett, 
többek között a Nemzetközi Atomenergia-
ügynökség (IAEA) keretében is, és 
törekednie kellene arra, hogy a nukleáris 
biztonsági értékeléseket kiterjesszék az EU 
szomszédos országaira; rámutat arra, 
hogy ösztönözni kell az atomkutatásban az 
információk megosztását, valamint a 
technológia és a tudományos szakértelem 
cseréjét ezen a területen;



PE472.330v01-00 18/34 AM\878096HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 29
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a nukleáris biztonságot 
prioritásként kell kezelni az EU és 
szomszédai közötti párbeszéd során;

4. úgy véli, hogy az EU és szomszédai 
közötti párbeszéd középpontjában annak 
kellene állnia, hogy európai szabványokat 
fogadjanak el az energia valamennyi 
formájáról, beleértve a nukleáris 
biztonságot is; úgy véli, hogy nyomást 
kellene gyakorolni Oroszországra és az 
ENP-országokra, hogy fogadják el az 
IAEA teljes ajánlásait és a 
„stressztesztek” eredményeit, különösen 
az új energiatermelés tekintetében;

Or. en

Módosítás 30
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a nukleáris biztonságot 
prioritásként kell kezelni az EU és 
szomszédai közötti párbeszéd során;

4. megjegyzi, hogy a nukleáris biztonságot 
prioritásként kell kezelni az EU és 
szomszédai közötti párbeszéd során; 
felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő 
a biztonságos atomenergia fejlesztését az 
energia olyan biztonságos és 
környezetbarát formájaként, amely 
segíthet az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésében;

Or. lt
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Módosítás 31
Fiona Hall

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a nukleáris biztonságot 
prioritásként kell kezelni az EU és 
szomszédai közötti párbeszéd során;

4. megjegyzi, hogy a nukleáris biztonságot 
prioritásként kell kezelni az EU és 
szomszédai közötti párbeszéd során;
hangsúlyozza, hogy radioaktív hulladék 
semmilyen körülmények között sem 
exportálható nem uniós országokba;

Or. en

Módosítás 32
Niki Tzavela

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a nukleáris biztonságot 
prioritásként kell kezelni az EU és 
szomszédai közötti párbeszéd során;

4. megjegyzi, hogy a nukleáris biztonságot 
prioritásként kell kezelni az EU és 
szomszédai közötti párbeszéd során, 
különösen azokban a térségekben, ahol 
nagy a szeizmikus aktivitás;

Or. en

Módosítás 33
Gaston Franco

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a nukleáris biztonságot 4. megjegyzi, hogy a nukleáris biztonságot 
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prioritásként kell kezelni az EU és 
szomszédai közötti párbeszéd során;

és védelmet prioritásként kell kezelni az 
EU és szomszédai közötti párbeszéd során;

Or. fr

Módosítás 34
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. megjegyzi, hogy a nukleáris biztonságot 
prioritásként kell kezelni az EU és 
szomszédai közötti párbeszéd során;

4. megjegyzi, hogy a leállítás felé haladó 
nukleáris biztonságot prioritásként kell 
kezelni az EU és szomszédai közötti 
párbeszéd során;

Or. en

Módosítás 35
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. szem előtt tartva, hogy a nukleáris 
stratégiák túlmutatnak a nemzeti 
határokon, hangsúlyozza, hogy a 
szomszédos országokat sürgetni kell a 
nukleáris biztonság és a környezetvédelmi 
normák erősítésére; felszólítja a 
Bizottságot, hogy gondoskodjon a 
nemzetközi egyezmények és normák 
tiszteletben tartásáról a szomszédos 
országokban, különösen azokban, 
amelyek atomerőműveket terveznek 
építeni az EU külső határainak közelében;

Or. en
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Módosítás 36
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. ajánlja, hogy az EU segítsen annak 
biztosításában, hogy a csernobili 
katasztrófa folyamatos egészségügyi 
következményeit nyomon kövessék és 
értékeljék a szennyezett területeken;

Or. en

Módosítás 37
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy a Bizottság az Európai 
Energiaközösséget létrehozó szerződés 
érdemeinek elismerése mellett a 
szabályozási keret további egymáshoz 
közelítésének ösztönzése révén gyorsítani 
kívánja az energiapiaci integrációt;

5. üdvözli, hogy a Bizottság az Európai 
Energiaközösséget létrehozó szerződés 
érdemeinek elismerése mellett a 
szabályozási keret további egymáshoz 
közelítésének ösztönzése révén gyorsítani 
kívánja az energiapiaci integrációt;
bátorítja a közös szabályozási projekteket, 
mint például a MEDREG-t, a Mediterrán 
Villamosenergia- és Gázszabályozók 
Szövetségét; támogatja a MEDREG által 
az euro-mediterrán regionális 
villamosenergia- és földgázpiacok 
előmozdítása, a határokon átnyúló 
villamosenergia- és gázkereskedelemmel 
kapcsolatos szabályozási kérdésekben a 
közös álláspontok kidolgozása, valamint a 
harmonizált, átlátható és 
megkülönböztetésmentes piaci szabályok 
előmozdítása és a know-how és a 
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tapasztalatok cseréje terén végzett 
munkát;

Or. en

Módosítás 38
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy a Bizottság az Európai 
Energiaközösséget létrehozó szerződés 
érdemeinek elismerése mellett a 
szabályozási keret további egymáshoz 
közelítésének ösztönzése révén gyorsítani 
kívánja az energiapiaci integrációt;

5. üdvözli, hogy a Bizottság az Európai 
Energiaközösséget létrehozó szerződés 
érdemeinek elismerése mellett a 
szabályozási keret további egymáshoz 
közelítésének ösztönzése révén gyorsítani 
kívánja az energiapiaci integrációt;
szükségesnek tartja az Energiaközösség 
bővítését és elmélyítését, hogy biztosítsák a 
piac megfelelő működését, a befektetések 
számára pedig a jogbiztonságot; úgy véli, 
hogy felül kell vizsgálni, erősíteni és 
fejleszteni kell az olyan együttműködési 
mechanizmusokat, mint a bakui 
kezdeményezés vagy a keleti partnerség 
energiabiztonsági platformja;

Or. en

Módosítás 39
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy a Bizottság az Európai 
Energiaközösséget létrehozó szerződés 
érdemeinek elismerése mellett a 
szabályozási keret további egymáshoz 
közelítésének ösztönzése révén gyorsítani 

5. üdvözli, hogy a Bizottság az Európai 
Energiaközösséget létrehozó szerződés 
érdemeinek elismerése mellett a 
szabályozási keret további egymáshoz 
közelítésének ösztönzése révén gyorsítani 
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kívánja az energiapiaci integrációt; kívánja az energiapiaci integrációt; a 
viszonosság elvének hatékonyabb 
végrehajtását kéri a szomszédos országok 
vertikális monopóliumaival fenntartott 
kapcsolatokban, és olyan intézkedések 
kialakítását kéri, amelyek célja a 
szomszédos országok energia-
monopóliumai által az EU belső piacára 
gyakorolt negatív hatás megakadályozása;

Or. lt

Módosítás 40
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy a Bizottság az Európai 
Energiaközösséget létrehozó szerződés 
érdemeinek elismerése mellett a 
szabályozási keret további egymáshoz 
közelítésének ösztönzése révén gyorsítani 
kívánja az energiapiaci integrációt;

5. üdvözli, hogy a Bizottság az Európai 
Energiaközösséget létrehozó szerződés 
érdemeinek elismerése mellett a 
szabályozási keret további egymáshoz 
közelítésének ösztönzése révén gyorsítani 
kívánja az energiapiaci integrációt;
hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni 
a szabályozási környezetet, az energiapiaci 
struktúrákat, azaz az egyes energiaellátók 
monopolhelyzetét, valamint a jogi 
valóságot;

Or. de

Módosítás 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy a Bizottság az Európai 
Energiaközösséget létrehozó szerződés 

5. üdvözli, hogy a Bizottság az Európai 
Energiaközösséget létrehozó szerződés 
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érdemeinek elismerése mellett a 
szabályozási keret további egymáshoz 
közelítésének ösztönzése révén gyorsítani 
kívánja az energiapiaci integrációt;

érdemeinek elismerése mellett a 
szabályozási keret további egymáshoz 
közelítésének ösztönzése révén gyorsítani 
kívánja az energiapiaci integrációt; úgy 
véli, hogy alaposan értékelni kell ennek 
modellként való felhasználását a jövőbeli 
„EU–Dél-mediterrán Közösség” céljából, 
a regionális sajátosságok, a meglévő 
partnerségek és cselekvési tervek teljes 
mértékű figyelembevétele mellett;

Or. en

Módosítás 42
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy a Bizottság az Európai 
Energiaközösséget létrehozó szerződés 
érdemeinek elismerése mellett a 
szabályozási keret további egymáshoz 
közelítésének ösztönzése révén gyorsítani 
kívánja az energiapiaci integrációt;

5. üdvözli, hogy a Bizottság a szabályozási 
keret további egymáshoz közelítésének 
ösztönzése révén gyorsítani kívánja az 
energiapiaci integrációt; hangsúlyozza, 
hogy ezt a munkát az Európai 
Energiaközösséget létrehozó szerződésen 
keresztül ki kell terjeszteni 
szomszédainkra is; üdvözli, hogy Ukrajna 
és Moldova csatlakozott az Európai 
Energiaközösséget létrehozó szerződéshez, 
és úgy véli, azt tovább kell bővíteni más 
ENP-országokra is;

Or. en

Módosítás 43
Ioan Enciu

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy a Bizottság az Európai 
Energiaközösséget létrehozó szerződés 
érdemeinek elismerése mellett a 
szabályozási keret további egymáshoz 
közelítésének ösztönzése révén gyorsítani 
kívánja az energiapiaci integrációt;

5. üdvözli, hogy a Bizottság az Európai 
Energiaközösséget létrehozó szerződés 
érdemeinek elismerése mellett a 
szabályozási keret további egymáshoz 
közelítésének ösztönzése révén, az 
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségére (ACER) építve gyorsítani 
kívánja az energiapiaci integrációt;

Or. ro

Módosítás 44
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy a Bizottság az Európai 
Energiaközösséget létrehozó szerződés 
érdemeinek elismerése mellett a 
szabályozási keret további egymáshoz 
közelítésének ösztönzése révén gyorsítani 
kívánja az energiapiaci integrációt;

5. üdvözli, hogy a Bizottság a 
szénszivárgás kockázatait kellően 
figyelembe véve a szabályozási keret 
további egymáshoz közelítésének 
ösztönzése révén gyorsítani kívánja az 
energiapiaci integrációt;

Or. en

Módosítás 45
Fiona Hall

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy a Bizottság az Európai 
Energiaközösséget létrehozó szerződés 
érdemeinek elismerése mellett a 
szabályozási keret további egymáshoz 

5. üdvözli, hogy a Bizottság az Európai 
Energiaközösséget létrehozó szerződés 
érdemeinek elismerése mellett a 
szabályozási keret további egymáshoz 
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közelítésének ösztönzése révén gyorsítani 
kívánja az energiapiaci integrációt;

közelítésének ösztönzése révén gyorsítani 
kívánja az energiapiaci integrációt és a 
harmadik országok energiapiacainak 
további liberalizációját;

Or. en

Módosítás 46
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy meg kell 
szilárdítani a többoldalú energiaügyi 
együttműködést a fekete-tengeri térségben 
a WTO és az Energiachartáról szóló 
szerződés által lefektetett irányadó elvek 
alapján; támogatja a piacoknak és a 
szabályozási keretnek az EU energiaügyi 
és környezetvédelmi jogszabályai alapján 
történő teljes integrációját, és ösztönzi a 
szélesebb értelemben vett fekete-tengeri 
térség országait, hogy csatlakozzanak az 
Energiachartáról szóló szerződéshez, és 
egyben kiáll az EU, az EBB és az EBRD 
által az ENP-országok 
energiainfrastruktúrájának 
modernizálására nyújtott támogatások 
mellett is;

Or. ro

Módosítás 47
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. emlékezteti az Energiacharta tagjait a 
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szerződés, valamint annak módosításai és 
jegyzőkönyvei szerinti kötelezettségeikre; 
hangsúlyozza, hogy minden vitarendezést 
teljes mértékben tiszteletben kell tartani és 
alkalmazni kell; ösztönzi a jelenleg 
megfigyelői státuszú észak-afrikai 
országok teljes jogú tagságát és Líbia 
tagságát;

Or. en

Módosítás 48
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. az EU-nak bátorítania kell a jobb
energiaügyi együttműködést az ENP-
országokkal az energiaellátás 
biztonságának garantálása és az EU belső 
piaci szabályainak előmozdítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 49
Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. támogatja az alábbi szektorokon belüli 
további együttműködést: kkv-k, (K+F+I), 
IKT, valamint az űrkutatás; üdvözli a 
közös tudásbázison, az innovációs térségen 
és az IKT-n alapuló digitális gazdaság 
kialakítására irányuló bizottsági 
javaslatokat;

6. támogatja az alábbi szektorokon belüli 
további együttműködést: kkv-k, (K+F+I), 
IKT, valamint az űrkutatás; hangsúlyozza, 
hogy az EU kutatási együttműködésének 
alá kell támasztania az EU fő politikai 
célkitűzéseit, mint például az 
éghajlatváltozás elleni küzdelmet, a 
digitális szakadék áthidalását, az 
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energiaellátás, a biodiverzitás és az 
ökoszisztémák fenntarthatóságának 
biztosítását; üdvözli a közös tudásbázison, 
az innovációs térségen és az IKT-n alapuló 
digitális gazdaság kialakítására irányuló 
bizottsági javaslatokat, és felszólítja a 
tagállamokat és a szomszédos országokat, 
hogy újra erősítsék meg az e fejlődés felé 
tett előrelépés melletti elkötelezettségüket;
megismétli a kereskedelmet és a 
beruházásokat elősegítő hatékony 
mechanizmusok fontosságát az EU és a 
szomszédos országok között, hogy 
megerősítsék a kereskedelmi 
partnerségeket és lehetővé tegyék a 
gazdasági szereplők, különösen a kkv-k 
számára, hogy megfelelő és megbízható 
információkhoz férjenek hozzá a 
partnerországokban fennálló
kereskedelmi és beruházási feltételekre 
vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 50
Ioan Enciu

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. támogatja az alábbi szektorokon belüli 
további együttműködést: kkv-k, (K+F+I), 
IKT, valamint az űrkutatás; üdvözli a 
közös tudásbázison, az innovációs térségen 
és az IKT-n alapuló digitális gazdaság 
kialakítására irányuló bizottsági 
javaslatokat;

6. támogatja az alábbi szektorokon belüli 
további együttműködést: kkv-k, (K+F+I), 
az IT-rendszerek biztonsága, valamint az 
űrkutatás; üdvözli a közös tudásbázison, az 
innovációs térségen és az IKT-n alapuló 
digitális gazdaság kialakítására irányuló 
bizottsági javaslatokat;

Or. ro

Módosítás 51
Gaston Franco
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. támogatja az alábbi szektorokon belüli 
további együttműködést: kkv-k, (K+F+I), 
IKT, valamint az űrkutatás; üdvözli a 
közös tudásbázison, az innovációs térségen 
és az IKT-n alapuló digitális gazdaság 
kialakítására irányuló bizottsági 
javaslatokat;

6. támogatja az alábbi szektorokon belüli 
további együttműködést: kkv-k, (K+F+I), 
IKT, valamint az űrkutatás és az 
idegenforgalom; üdvözli a közös 
tudásbázison, az innovációs térségen és az 
IKT-n alapuló digitális gazdaság 
kialakítására irányuló bizottsági 
javaslatokat;

Or. fr

Módosítás 52
Gaston Franco

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza az EU és szomszédai 
közötti közös kutatási programozási 
kezdeményezésekhez kapcsolódó 
előnyöket; ezért ösztönzi a Földközi-
tengerrel határos országok által 
finanszírozott nemzeti szintű kutatási 
programok és tevékenységek közötti
koordináció, együttműködés és szinergiák 
megerősítését a régió környezetvédelmi 
kutatási tevékenységei átfogó
koherenciájának és hatékonyságának 
javítása érdekében, amire jó példa a közös
balti-tengeri kutatási program (BONUS 
169);

Or. fr

Módosítás 53
Silvia-Adriana Ţicău
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Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. tudatában van a BSI-projekt (fekete-
tengeri összekapcsolás) eredményeinek, 
amelyeket a szélesebb értelemben vett 
fekete-tengeri térségben a regionális 
kutatási és oktatási hálózatok létrehozása 
terén ért el, valamint ismeri a projekt 
GEANT-tal való kapcsolatát, és felszólítja 
a Bizottságot, hogy folytassa a fekete-
tengeri térségben folyó projektek, mint 
például a HP-SEE, a SEE-GRID, a 
SCENE, a CAREN és a BSRN 
támogatását;

Or. ro

Módosítás 54
Gaston Franco

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. szorosabb kutatási együttműködést 
javasol az EU és szomszédai között a 
kutatócsere fokozása, a határokon átnyúló 
egyetemi hálózatok támogatása, a közös 
doktori iskolák létrehozása és a klaszterek 
közötti stratégiai együttműködés 
előmozdítása érdekében;

Or. fr

Módosítás 55
Gaston Franco

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. várakozással tekint az új európai 
szomszédsági eszközre vonatkozó 
bizottsági javaslatok elé, és üdvözli, hogy a 
Bizottság hangsúlyozni kívánja a további 
differenciálás, rugalmasság és bizonyos 
feltételek felállításának szükségét a 
támogatás biztosítása terén;  megjegyzi, 
hogy bár az EU pénzügyi szabályait 
továbbra is teljes mértékben be kell tartani, 
az EU-s támogatásokhoz könnyű 
hozzáférést kell biztosítani, mert nem 
szabad, hogy a legjobb eredményre való 
törekvést egy rugalmatlan keret 
akadályozza;

7. várakozással tekint az új európai 
szomszédsági eszközre vonatkozó 
bizottsági javaslatok elé, és üdvözli, hogy a 
Bizottság hangsúlyozni kívánja a további 
differenciálás, rugalmasság és bizonyos 
feltételek felállításának szükségét a 
támogatás biztosítása terén; ösztönzi az 
országspecifikus megközelítés bevezetését, 
amely „differenciált partnerségi 
szerződések” formáját öltheti az ENP-n 
belül; megjegyzi, hogy bár az EU pénzügyi 
szabályait továbbra is teljes mértékben be 
kell tartani, az EU-s támogatásokhoz 
könnyű hozzáférést kell biztosítani, mert 
nem szabad, hogy a legjobb eredményre 
való törekvést egy rugalmatlan keret 
akadályozza;

Or. fr

Módosítás 56
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. várakozással tekint az új európai 
szomszédsági eszközre vonatkozó 
bizottsági javaslatok elé, és üdvözli, hogy a 
Bizottság hangsúlyozni kívánja a további 
differenciálás, rugalmasság és bizonyos 
feltételek felállításának szükségét a 
támogatás biztosítása terén; megjegyzi, 
hogy bár az EU pénzügyi szabályait 
továbbra is teljes mértékben be kell tartani, 
az EU-s támogatásokhoz könnyű 
hozzáférést kell biztosítani, mert nem 
szabad, hogy a legjobb eredményre való 
törekvést egy rugalmatlan keret 
akadályozza.

7. várakozással tekint az új európai 
szomszédsági eszközre vonatkozó 
bizottsági javaslatok elé, és üdvözli, hogy a 
Bizottság hangsúlyozni kívánja a további 
differenciálás, rugalmasság és bizonyos 
feltételek felállításának szükségét a 
beruházások jóváhagyása, valamint a 
technikai és igazgatási támogatás 
biztosítása terén; megjegyzi, hogy bár az 
EU pénzügyi szabályait továbbra is teljes 
mértékben be kell tartani, az EU-s 
támogatásokhoz könnyű hozzáférést kell 
biztosítani, mert nem szabad, hogy a 
legjobb eredményre való törekvést egy 
rugalmatlan keret akadályozza.
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Or. de

Módosítás 57
Michèle Rivasi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. várakozással tekint az új európai 
szomszédsági eszközre vonatkozó 
bizottsági javaslatok elé, és üdvözli, hogy a 
Bizottság hangsúlyozni kívánja a további 
differenciálás, rugalmasság és bizonyos 
feltételek felállításának szükségét a 
támogatás biztosítása terén; megjegyzi, 
hogy bár az EU pénzügyi szabályait 
továbbra is teljes mértékben be kell tartani, 
az EU-s támogatásokhoz könnyű 
hozzáférést kell biztosítani, mert nem 
szabad, hogy a legjobb eredményre való 
törekvést egy rugalmatlan keret 
akadályozza.

7. várakozással tekint az új európai 
szomszédsági eszközre vonatkozó 
bizottsági javaslatok elé, és üdvözli, hogy a 
Bizottság hangsúlyozni kívánja a további 
differenciálás, rugalmasság és bizonyos 
feltételek felállításának szükségét a 
támogatás biztosítása terén; megjegyzi, 
hogy bár az EU pénzügyi szabályait 
továbbra is teljes mértékben be kell tartani, 
az EU-s támogatásokhoz könnyű 
hozzáférést kell biztosítani, amelyeket 
elsősorban konkrét projektek 
támogatására, és kevésbé a tanácsadásra 
kell összpontosítani, mert nem szabad, 
hogy a legjobb eredményre való törekvést 
egy rugalmatlan keret akadályozza;

Or. en

Módosítás 58
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. várakozással tekint az új európai 
szomszédsági eszközre vonatkozó 
bizottsági javaslatok elé, és üdvözli, hogy a 
Bizottság hangsúlyozni kívánja a további 
differenciálás, rugalmasság és bizonyos 
feltételek felállításának szükségét a 

7. várakozással tekint az új európai 
szomszédsági eszközre vonatkozó 
bizottsági javaslatok elé; üdvözli a 
Bizottság „többért többet” értékelő 
szemléletét, és bátorítja a további 
differenciálást, rugalmasságot és bizonyos 
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támogatás biztosítása terén; megjegyzi, 
hogy bár az EU pénzügyi szabályait 
továbbra is teljes mértékben be kell tartani, 
az EU-s támogatásokhoz könnyű 
hozzáférést kell biztosítani, mert nem 
szabad, hogy a legjobb eredményre való 
törekvést egy rugalmatlan keret 
akadályozza.

feltételek felállítását a támogatás 
biztosítása terén; megjegyzi, hogy bár az 
EU pénzügyi szabályait továbbra is teljes 
mértékben be kell tartani, az EU-s 
támogatásokhoz könnyű hozzáférést kell 
biztosítani, mert nem szabad, hogy a 
legjobb eredményre való törekvést egy 
rugalmatlan keret akadályozza.

Or. en

Módosítás 59
Gaston Franco

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. rámutat annak fontosságára, hogy
megfelelő egyensúlyra kell törekedni a 
keleti és déli szomszédos országok között, 
amelyek stratégiai jelentőségére és 
hatalmas fejlesztési szükségleteire a 
közelmúltbéli észak-afrikai események is 
felhívták a figyelmet;

Or. fr

Módosítás 60
Gaston Franco

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. hangsúlyozza, hogy az ENP-t az uniós 
és tagállami fellépéseket regionális 
szinten összehangoló makroregionális 
stratégia szempontjából kell értelmezni; az 
euromediterrán térség szintjén szinergiát 
lehetne biztosítani egy ilyen stratégia és az 
Unió a Mediterrán Térségért keretében 
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elindított olyan többoldalú projektek 
között, mint a mediterrán napenergiaterv, 
a polgári védelem, a tengeri útvonalak 
vagy a Földközi-tenger 
szennyezésmentesítése.

Or. fr


